1 Yarıyıl
No
1
2

3

Ders
Kodu
ATA121

Ders Adı

Ders İçeriği

Atatürk İlkleri ve Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar,
İnkılap Tarihi I
fikirler ve ilkeler
Uygarlık, uygarlık ve kültür ilişkisi, Mezopotamya, Mısır,
HSS1003 Humanities
Yunan, Roma, Orta Amerika, Çin, Hint, Pers uygarlıkları, Batı
uygarlığı, İslam Uygarlığı, Afrika uygarlıkları, Reform,
Rönesans, Sanayi Devrimi, Dünya Savaşları, Küreselleşme.
HUK1083 Hukukun Temel Toplum içinde oluşan siyasetin ve kurumların içerik ve anlamı
Kavramları
açıklanarak, politikanın devletle özdeşleşmiş doğasının
görünmeyen yönleri üzerinde odaklanmak amaçlanmaktadır.
Siyaset kavramı, siyaset kavramının din, bilim ve ahlakla ilişkisi,
siyaset bilimiyle ilgili öteki disiplinler arasındaki ilişki, ideoloji ve
mitler, iktidar ve otorite kavramları, başlıca siyasal teoriler, siyasal
toplumsallaşma, siyasal davranış biçimleri.

4

IKT1083

İktisat

5

PSIR1003

Political Science

6

SOS1007

Sosyoloji

7

TRD121

Türk Dili I

Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi
olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda
ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve
fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel
konular görülecektir.
This course aims to introduce the students to concepts,
models, theories and classifications used in contemporary
political science. It covers local, national, and international,
levels of political action and
it deals with topics such as the definition of politics; its
methodology; classifications of modern political regimes;
the role of state; impact of ideologies, media and social
movements in politics; and the different branches of the
machinery of state.
Ders, bilimsel bir disiplin olarak sosyolojinin tanımı, sosyolojik
bakış açısı, sosyolojide baskın olan kuramsal yaklaşımlar,
toplumsal etkileşim, tabaklaşma, sınıf, yoksulluk ve dışlanma,
küresel eşitsizlik, ırk, etnisite, göç, modern toplumlarda din,
örgütler ağlar, medya, eğitim, ekonomik yaşam, siyaset, kentler,
çevre ve risk gibi konuları kapsar.
Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler,
toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanma
yolları.

2 Yarıyıl
No
1

Ders
Kodu
ATA122

2

ECON
1081

3

ISL1084

Ders Adı

Ders İçeriği

Atatürk İlkleri ve Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar,
İnkılap Tarihi II
fikirler ve ilkeler
Microeconomics
The general purpose of the course is to introduce students to
the theory of the firm, the theory of consumers, supply and
demand.
Bu dersin içeriği; işletme kavramının tanımı ile işletme
İşletme
faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi ve
işletmenin fonksiyonlarının anlatılmasıdır.

4

KMU100
1

Kamu Yönetimi

5

PSIR1004

Diplomatic
History

6

TRD121

Türk Dili II

7

ULI1002

Uluslararası
İlişkiler

Kamu Yönetiminin tanımı, konusu, gelişimi ve diğer bilim
dallarıyla ilişkisi, yönetim düşüncesi, kamu yönetiminin
örgütlenmesi, Türk kamu yönetiminin özellikleri, merkezi
yönetim örgütü, yerel yönetimler ve hizmet yerinden yönetim
kuruluşları, bürokrasi, kamu personel yönetimi, kamu
yönetiminin denetlenmesi.
XIX. y.y. Avrupa ve Amerika´daki siyasi gelişmeler, Osmanlı
Devleti ve Avrupa ilişkileri, sömürgecilik ya da diğer adıyla
emperyalist politikalar, I. ve II Dünya savaşları ve etkileri,
Soğuk Savaş dönemi ve sonrası, endüstri devrimi, İtalyan ve
Alman Birlikleri, Amerika,Orta Doğu ve Doğu Asya´daki
gelişmeler, I. Dünya Savaşı ve sonuçları gibi Siyasi Tarih
özetle, devletlerin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılarıyla,
bunların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.
Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler,
toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanma
yolları.
Belli başlı Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika kavramları, dış
politikanın çevresi, dış politika stratejileri, amaçları, araçları.

3 Yarıyıl
No Ders Kodu
Ders Adı
Ders İçeriği
ECON2006 Macroeconomics This course attempts to introduce basic concepts in economics
1
for beginners. Problems of Economic Organization, The
Elements of Supply and Demand, The Level of Output and
Prices, The Theory of Utility and Demand, Cost Structure and
Behavioral Supply Function in a Perfectly Competitive
Economy and General Equilibrium of Markets are the main
topics in this course.
HUK2090
Anayasa Hukuku Öğrencilerin, Anayasa kavramı, anayasacılık düşüncesi ve
2
pratiği; devlet yaşamında anayasanın ve anayasal düzenin yeri
ve önemi; 1982 Anayasasında, temel hak ve özgürlükler,
yasama, yürütme ve yargı organı hakkında temel düzeyde
bilgiler edinmelerini ve uygulamada karşılarına çıkan
tartışmalara bilgi kaynaklı ve donanımlı olarak katılabilmelerini
sağlamak.
Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda istatistiki veri toplama
IST2083
İstatistik
3
ve analiz yöntemleri. Bununla ilgili olarak, betimsel ve yorumsal
istatistik yöntemleri, istatistiki testler, örnekleme, varyans
analizleri, korelasyon ve regresyon analizleri ile parametrik
olmayan istatistiksel teknikleri kapsar.
Dersin işlenmesi sırasında 3 yönteme başvurulacaktır. İlk olarak,
PSIR2007
International
4
derste incelenmesi öngörülen çatışma türlerine yönelik çatışma
Politics
yönetimi ve çözümüne yönelik teorik bilgiler verilecektir. İkinci
olarak çeşitli güncel uluslararası çatışma konuları incelenecektir.
Ele alınan konuların seçiminde öğrencilerin diğer derslerde
öğrenmemiş oldukları konuların ele alınmasına özen
gösterilmiştir. Üçüncü olarak da öğrencilerin araştırma, analiz ve
sunum yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla derste işlenecek
konulara ilişkin ön çalışma yapmaları ve sunum hazırlamaları
sağlanacaktır. Dersin işleniş formatı dersin öğrencilerin de
katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin
tartışma şeklindedir.

5

ULI2001

Uluslararası
Hukuk

6

ULI2003

Türk Diplomasi
Tarihi

8

YDI2051

Reading
Speaking
English

Uluslararası toplumun ve buna uygulanan hukukun gelişim
süreci, uluslararası hukuka vücut veren unsurlar olarak
uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukun süjeleri,
öne çıkan süje olarak devletin tanınması süreci ve devletin
mekansal kuralları, bir tüzel kişi olarak devletin eylemde
bulunma biçimi ve uluslararası hukukun devlet eylemlerine
getirdiği sınırlar.
Türk Diplomasi Tarihi dersinde diplomasinin tanımı ile birlikte
ilk uygulamalarından örnekler verilecek,Osmanlı,Cumhuriyet
dönemi ve günümüzdeki yaklaşımlarından bahsedilecektir

and Bu derste İngilizce grameri üzerinde durularak Uluslararası
in İlişkiler konusunda metinlerarası okumalar gerçekleştirilecek ve
bunun yanısıra çeşitli kaynaklardan yararlanılarak öğrencilerin
yabancı dilde konuşma ve okuma becerileri geliştirilecektir.

4 Yarıyıl
No
1
2
3

4

5

Ders
Kodu
HUK2094

Ders Adı

Ders İçeriği

İdare Hukuku ve İdare Hukukunun temel kavramları, kaynakları, idari teşkilat,
idarenin işleyişi, kamu görevlileri, kamu malları
İdari Yargı
anlatılmaktadır.
IKT2084
Uluslararası İktisat
Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği),
MUH3084 Muhasebe
muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş
Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit
hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal
hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Tek Düzen Muhasebe
Sistemine göre, depozito işlemleri, ücretler, duran varlıklara
amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun
vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu ve maliyet
hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama
bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak söz
konusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde
durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönem sonu
işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl
boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu
mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl
hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir.
Dersin işlenmesi sırasında 3 yönteme başvurulacaktır. İlk
PSIR2008 International
olarak, uluslararası örgütlere ilişkin teorik çerçeve çizilerek,
Organizations
örgütlenme tasarılarının ve kolektif güvenlik tasarıları tarihsel
ve teorik perspektif açısından ele alınacaktır. İkinci olarak BM
ve NATO gibi günümüzde uluslararası ve bölgesel çatışmaların
çözümünde en önemli role sahip olan uluslararası örgütlerin
kapsamlı incelemesi yapılacaktır. Üçüncü olarak da
öğrencilerin araştırma, analiz ve sunum yeteneklerinin
geliştirilmesi amacıyla derste işlenecek konulara ilişkin ön
çalışma yapmaları ve sunum hazırlamaları sağlanacaktır. Dersin
işleniş formatı dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif
yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin tartışma şeklindedir.
SBL2002 Türkiye’de Siyasal Derste Osmanlı modernleşmesi ile Cumhuriyet Türkiye´si
arasındaki süreklilikler ve değişim süreçleri ele alınacaktır.
Hayat
Cumhuriyetin kurucu iradesinin oluşumu ve demokratik

dönüşümleri
analiz
edilecektir.
Darbelere rağmen gelişen demokratik süreç analiz edilerek
Türk siyasallığını oluşturan taraflar irdelenecektir. Türkiye´de
siyasetin modernite sonrası siyasal sorunlarla baş edebilme
kapasitesi çözümlenerek günümüz siyasal sorunlarının
çözümüne ışık tutulacaktır.
Bilimsel Bilgi, Araştırmanın Aşamaları, Pozitivizm,
Yorumsamacı Paradigmalar, Nitel Araştırmaların Özellikleri,
Nitel Araştırmanın Temel Aşamaları, Uluslararası İlişkiler
Disiplininde Makale Yazımı, Makale Yazılırken Dikkat
Edilecek Hususlar, Metin İçerisinde ve Dışında Kaynak
Gösterme, Alıntı Gösterme, Akademik Teklif Yazımı, Kitap
Eleştirisi Yazma.

6

SYF2020

Araştırma
Yöntemleri

8

YDI2052

Academic English

5 Yarıyıl
1

Ders Kodu
Ders Adı
PSIR3005
Diplomatic
Correspondence

2

PSIR3017

Political Theory

3

ULI3001

Karşılaştırmalı
Siyaset

4

ULI3003

Türk
Politikası

No

Ders İçeriği
The aim of this course is to explore the fundamental
concepts and rules of diplomacy as well as its theories and
the practices. Some of the topics to be tackled in the course
include the Vienna Congress, diplomatic language,
diplomatic correspondence, preventive diplomacy and
public diplomacy.
In this course, an introduction to the significant problems of
political theory will be attempted via the help of earlier
classics. A specific focus will be attributed to the
development of the idea and institution of (modern) state.
Great political philosophers of political theory ranging from
Socrates to Machiavelli will be introduced with a specific
focus on the corresponding historical setting that shaped and
determined their works and interests.
Bu derste belli başlı siyasal sitemler ve bu sistemlerin
oluşmasında esas rolü oynamış olan ülkelerin siyasal
yapılanmaları ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak
demokratik siyasal sistemler incelenecek bu bağlamda da
konu edinilen başlıca ülkeler İngiltere, ABD ve Fransa
olacaktır. Bunların yanı sıra demokratik olmayan bir siyasal
sistem örneği olarak da Çin somutlaştırıcı kısa bir analize
konu edilecektir.

Dış

6 Yarıyıl
No
1

Ders Kodu
PSIR3010

Ders Adı
Ders İçeriği
Kavramsal
Çerçeve
(Dış
Politika, Ulusal Güvenlik, Ulusal
Comperative
Çıkar
vb.),
Teorik
Yaklaşımlar,
Rasyonalite, Sistem
Foreign Policy
Yaklaşımları,
Karar
Verme
Yaklaşımı,
Bürokratik Siyaset
Analysis
Yaklaşımı, Resmi Kurumlar, Devlet-dışı Aktörler ve
Sosyolojik Faktörler, Uluslararası Faktörler, Psikolojik
Unsurlar.

2

ULI3002

USA-EU
Studies

3

ULI3004

Uluslararası
İlişkiler Teorisi

6

YDI3052

Business
English

Bu derste öncelikle Amerikan dış politikasında süregelen
gelenek ve bunun bugünkü dış politika karar sürecine etkisi
ele alınacaktır. Bu süreçte özellikle 20 yüzyılın ilk çeyreğinde
Avrupa coğrafyasında gündeme gelen önemli gelişmeler
karşısında
ABD
dış
politikasındaki
tedirginliğin
sürdürülmeye çalışılmasının nedenleri irdelenecek. İki savaş
arası meydana gelen gelişmelerin Washington’daki karar
vericilerin Avrupa’daki gelişmelere müdahil olunması kararı
incelenecek. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte kendisini bir
Avrupa gücü olarak bulan ABD’nin Truman’la öne çıkan
müdahaleci geleneğinin ne kadar Monroe ile başlatılan
geleneğe uyduğunun inceleneceği derslerde ABD
başkanlarının dış politikalarını doktrin adı altında nasıl
belirlediklerini, bunda Kongrenin, baskı gruplarının, kamu
oyunun, bürokrasinin, başkanın ve diğerlerinin etkisinin ne
düzeyde olduğu incelenecek. Soğuk Savaş sonrası
gelişmelerin ABD dış politikasındaki etkisi ve yeni bir
uluslararası sistemin oluşturulması çabasında Washington’un
çabalarının 11 eylül ile birlikte aldığı yön ve uluslararası
alanda Amerikan müdahaleciliğinin aldığı boyut ve bunun
yarattığı sorunlar tartışılacak. AB’nin yapısı, çalışma alanları
ve dış politikası ele alınacaktır.
Bu ders öğrencilerin kuram ve kavramlar çerçevesinde
olaylara bakabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenecektir.
Hâkim kuramların öğretilmesinin yanında sosyal teorideki
yeni yaklaşımlara paralel olarak öğrencilerin Uİ teorilerini
yeniden düşünmelerine olanak sağlanacaktır.
Mesleki İngilizce dersinde uluslararası ilişkiler ve diplomasi
alanında gelişmeleri içeren seçilmiş makale ve yazılar analiz
edilecektir. Bunlar arasında uluslararası etkileri de olan
önemli gelişmeler,savaşlar, antlaşmalar, ulusal/uluslararası
örgütler gibi konular yer almaktadır.

7 Yarıyıl
1

Ders Kodu
PSIR4001

Ders Adı
International
Political
Economy

2

PSIR4005

Middle
Eastern
North
African
Studies

No

Ders İçeriği
The course topics include theoretical approaches and issues
of international political economy; realist/nationalist
perspective of IPE; liberalist perspective of IPE;
structuralist/Marxist perspective of IPE; revisions of
Marxism; problem of co-operation and theory of regime;
other structural approaches to IPE; historical evolution of IPE
since 1870; recent evolution and contemporary issues in IPE.
Derste öncelikle Ortadoğu bölgesinin tanımlanması ve bölgenin
and siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısının incelenmesinden sonra,
Ortadoğu’da yaşanan temel siyasi ve askeri sorunlar geniş bir
şekilde analiz edilecektir. Irak, Filistin ve fundamentalizm
sorunlarını kapsayacak bu analizin ardından Türkiye’nin
Ortadoğu politikasının şekillenmesine etki eden faktörler ve bu
politikanın tarihi gelişimi ele alınacaktır. Son olarak Türkiye’nin
Suriye, İran ve Irakla ilişkileri ele alınacak ve ülkemizi yakından
ilgilendiren Su sorununa değinilecektir

4

THU100

5

ULI4001

Topluma
Hizmet
Uygulamaları
Kafkasya ve Bu derste Kafkasya coğrafyası, Kuzeyden Güneye doğru önce
Orta
Asya etnik yapı ve siyasi birimler ele alınacaktır. Tarihi, kültürel ve
etnik gerçeklerden kaynaklanan uzlaşmazlık konuları ile küresel
Çalışmaları
güçlerin bu konudaki müdahale ve çatışmaları analiz edilecek.
Türkiyenin izlediği ve izlemesi gereken politikalar
tartışılacaktır.

8 Yarıyıl
No
1

Ders
Ders Adı
Kodu
PSIR4006 Environmental
Policies

2

ULI4002

Balkanlarda Siyasi
Gelişmeler

3

ULI4098

Bitirme Ödevi

Ders İçeriği
Çevre sorunlarının sınıflandırılması ve tanımı, gelişme ve çevre
ilişkisi, Türkiye ve komşu ülkelerde çevre sorunları ve bunların
çözümü yolunda toplumsal, hukuksal ve eğitimsel gereçler,
çevre sorunlarının ekonomik ve politik analizi, BM İklim
Değişikliği Çevre Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, Kopenhag
Çevre Zirvesi, Çevre Bilincini Yayma, Geliştirme ve Uygulama
Bu derste Sovyetlerin dağılma süreci ile birlikte Dünyayı ve
Balkanları izleyen değişim rüzgarlarının hangi sebep ve
çıkarlarla bölgeyi de etkilediği,ne gibi siyasal gelişmelerin
ortaya çıktığı ve bu gelişmelerin yeni bağımsızlığını kazanan
Balkan devletlerini etkilediği anlatılmaya çalışılmaktadır.
Bitirme ödevi ile ilgili kitap, makale ve diğer materyaller.

